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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

5.1 ทรัพยสินถาวร   

 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยท่ีเปนท่ีดินและอาคารใชเปนสํานักงาน และโรงงาน รวมถึงเคร่ืองจักรท่ีใชในการ
ดําเนินการ มีมูลคาบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 มีรายละเอียดสรุปดังนี้ 

              (หนวย : ลานบาท) 
ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร ลักษณะกรรมสิทธิ มูลคาบัญช ี

(สุทธ)ิ 
ภาระผูกพัน 

ท่ีดิน 1 แปลง เนื้อที่ 15 ไร 2 งาน 74 ตารางวา  เจาของ 43.13 
อาคารสาํนักงาน 4 ชั้น เจาของ 20.77 
อาคารโรงงานและการตกแตง เจาของ 94.32 
เคร่ืองจักรท่ีใชในการผลิต ที่ติดภาระจํานอง เจาของ 73.28 

จํานองกับ ธ.ดีบีเอส ไทยทนุ 
วงเงินจํานอง 439.80 ลานบาท 
(ตามมูลคาประเมิน) 

เคร่ืองจักรท่ีใชในการผลิต เจาของ 41.24 ไมมี 
อาคารโชวรูมรถยนต เจาของ 19.27 ไมมี 
ท่ีดินท่ีต้ังโชวรูมรถยนตสาขารามอินทรา เชาระยะเวลา 12 ป ไมมี ไมมี 
ท่ีดินท่ีต้ังโชวรูมรถยนตสาขาลาดพราว เชาระยะเวลา 3 ป ไมมี ไมมี 

 

5.2  นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

  ณ วันที ่ 30 มิถุนายน 2545 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม มูลคาตามวิธีสวนไดสวนเสียรวม 39 
ลานบาท  โดยมีสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมท้ังหมดคิดเปนรอยละ 4.8 ของสินทรัพยรวม ท้ังน้ีนโยบายการ
ลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมจะจํากัดเฉพาะธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกับผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ โครงการลงทนุ
ตองผานการพิจารณาจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนตามขอบเขตอํานาจการอนุมัติตามที่กําหนด 
สําหรับนโยบายการบริหารงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมจะเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะสงตัวแทนเขา
เปนกรรมการเพ่ือรวมในการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวม  

5.3  สรุปสัญญาสําคัญระหวางบริษัทหรือบริษัทยอยกับบริษัทอ่ืน 

สัญญาความชวยเหลือดานเทคนิคในการผลิตถังน้ํามัน 

คูสัญญา Keylex Corporation และ  
บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด 

วันที่ทําสัญญา 15 ธันวาคม 2544 
คาธรรมเนียม เปนอัตราสวนของยอดขายถังน้ํามัน 
ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา 5 ป นับจากวันท่ีเร่ิมการผลิต ทั้งนี้คูสัญญาตองมีการตกลงรวมกันในการตออายุสัญญา 6 

เดือนกอนวันหมดอายุสัญญา 
 
สัญญาความชวยเหลือดานเทคนิคในการผลิต tank sender 
คูสัญญา Siemens VDO และ  

บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด 
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วันที่ทําสัญญา 6 มกราคม 2542 
คาธรรมเนียม เปนอัตราสวนของยอดขาย tank sender แตละชิ้น (ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของถังนํ้ามัน)  
ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา 1 ป แตตออายุอัตโนมัตปตอปหลังจากสิ้นสุดสัญญา 
 
สัญญาตัวแทนจําหนายรถยนตฟอรด 
คูสัญญา บริษัท ฟอรด เซลส แอนด เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด และ  

บริษัท นิว เอรา เซลส จํากัด 
วันที่ทําสัญญา 9 ธันวาคม 2542 (แกไขสัญญาวันที ่18 กันยายน 2545) 
วันที่หมดอายุสัญญา 31 มีนาคม 2548 
เงื่อนไขสําคัญของสัญญา บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ตองเปนเจาของหลักของบริษัท นิว เอรา เซลส จํากัด

และนายเย็บ ซู ชวน และนางเตียว ลี งอ ตองเปนผูบริหารของบริษัท 
 
สัญญาความชวยเหลือดานเทคนิค 
คูสัญญา บริษัท นิว เอรา จํากัด และ  

บริษัท นิว เอรา เซลส จํากัด 
วันที่ทําสัญญา 28 มิถุนายน 2542 (แกไขสัญญาวันท่ี 20 กันยายน 2545) 
วันที่หมดอายุสัญญา 30 เมษายน 2546 
คาธรรมเนียม 10,000,000 บาท (ชําระแลว 5 ลานบาท) และ 1,500 บาทตอคันเปนระยะเวลา 3 ป (เมษายน 

2543- เมษายน 2546) 
 
สัญญาเชาที่ดินเพ่ือทําโชวรูมรถยนตฟอรดสาขารามอินทรา 
คูสัญญา นายลีนวัตร พวงสาลี และ  

บริษัท นิว เอรา เซลส จํากัด 
สถานที่ตั้ง โฉนดเลขท่ี 102276 ถนนรามอินทรา กม.7 เนื้อที่ประมาณ 1 ไร 2 งาน 21 ตารางวา 
วันที่ทําสัญญา 1 พฤศจิกายน 2542 
ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา 12 ป (31 ตุลาคม 2554) 
 
สัญญาเชาท่ีดินเพ่ือทําโชวรูมรถยนตฟอรดสาขาลาดพราว 
คูสัญญา นายวัลลภ ไชยารพิราช และนางพันธิภา ไชยาพิราช บริษัท นิว เอรา เซลส จํากัด และ  

บริษัท ฟอรด เซลส แอนด เซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด 
สถานที่เชา โฉนดเลขท่ี 29296-7, 29305-6 เลขที่ 2418 -2420 ถนนลาดพราว คลองจั่น บางกะป 

กรุงเทพฯ 10110 
วันที่ทําสัญญา 21 เมษายน 2545  
ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา 3 ป (21 เมษายน 2548) 


